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  چکیده

 -عـالی غیردولتـی    هـا و مؤسسـات آمـوزش    دانشـگاه   گیـري و توسـعه   هـاي شـکل   حاضر به بررسی عوامل و انگیزه  مقاله
  گسترده  ها و مشارکت عالی ایران، شاهد گسترش کمی دانشگاه هاي گذشته، بخش آموزش  در سال. پردازد غیرانتفاعی می

عالی ایران صورت گرفته که تـا   ت دیگر، تحوالتی در ساختار آموزش عبار به . بوده است   آموزش  بخش غیردولتی در حوزه
بخش خصوصی یا غیردولتـی    سهم  توجه یکی از این تحوالت، افزایش نسبی و قابل . را تغییر داده است  آن    حدودي چهره

هاي غیرانتفاعی از  سیس دانشگاهتأ  سو شاهد  ، از یک هاي گذشته که در سال  معنی بدین . ایران بوده است  عالی در آموزش 
آمـوزش    تـوجهی از جوانـان متقاضـی     ایم و از طرف دیگر، درصد قابل بوده  مؤسس حقیقی در قالب هیئت   سوي اشخاص

بـار مـالی و     از فشـار   ترتیب، اندکی  این   به. اند تحصیل شده  به  هاي غیرانتفاعی مشغول شخصی در دانشگاه  عالی، با هزینه 
در این . اند را به دوش کشیده عالی آن  آموزش   کننده و تقاضاکننده عرضه  شده و شهروندان  کاسته   ی بر روي دولتاجتماع

عالی غیرانتفاعی در   آموزش  هاي پیدایش و گسترش ، علل و انگیزه هاي تجربی حاصل از پیمایش  از داده  مقاله، با استفاده
هاي غیرانتفاعی در ایران و دانشجویان شاغل به تحصـیل   تحقیق، مؤسسان دانشگاهآماري   جامعه. ایران بررسی شده است

و   هاي میدانی گذشـته  برخی پژوهش    تحقیق ضمن تأیید نتایج  نتایج. اند هاي غیرانتفاعی استان مازندران بوده در دانشگاه
عـالی غیرانتفـاعی یـا     هـاي گسـترش آمـوزش       ترین عوامل و انگیزه که مهم  است ، حاکی از آن  گرفته خدمت هاي به  نظریه

و تقاضـاي    ، نـابرابري بـین عرضـه    اي و اقتصادي جامعه اند از فشارهاي اجتماعی، نیازهاي حرفه  خصوصی در ایران عبارت
  . شدن تقاضاها و غیره عالی، گوناگونی تقاضا، عقالنی عالی، تقاضامحور شدن آموزش  آموزش 

  
  .عالی، دانشجویان و تقاضاي آموزش  هاي خصوصی، عرضه اي غیردولتی و غیرانتفاعی، دانشگاهه دانشگاه:  واژگان کلیدي

  
 

 مقدمه و طرح مسئله
به دنبال تحوالت اقتصادي . یش در غرب آغاز شدپها و مراکز آموزش عالی به سبک جدید از چند قرن  گیري و رشد دانشگاه شکل

ل و یمسا ،جوامع غربی درصدد برآمدند با استفاده از علم و محصوالت آن  ،ب صنعتیویژه رنسانس و انقال به ،اجتماعی در غرب ـ
تدریج با رشـد و توسـعه علـم و     هب. دننکمشکالت پیش روي خود را حل و نیازهاي خود را از طریق علم و مراکز علمی برطرف 

نهادهاي دانشگاهی براي پاسخ به سه نیـاز  . در جامعه مدرن ظاهر شد يبه عنوان نهاد اجتماعی جدید آموزش عالی  ها، دانشگاه
خلق . 2هاي مختلف جامعه  اي و کارآمد براي اشتغال در بخش نیروي انسانی حرفهتربیت . 1. اساسی در دنیاي مدرن پدید آمدند

بشـري در  دانـش  بسطگستره . 3 اجتماعی ـهاي مختلف اقتصادي   ي براي رفع نیازهاي تکنولوژیک بشر در عرصهفناور و توسعه
  .جهان طبیعی و جهان انسانیاعم از  یجهان مختلف زندگی این هاي زمینه

نظـام  و   مـدرن   جامعهاجتماعی مسلط تحت عنوان  ـنهادهاي دانشگاهی و مراکز علمی در غرب در درون ساختار اقتصادي  
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هـاي دولتـی و خصوصـی     و بخش ردنار دولت وجود دادر ک يدر این نظام، بخش خصوصی قدرتمند. داري شکل گرفتند سرمایه
بـه  ).2010ترامبیک، ( ندمکمل و حامی یکدیگرها و کارکردهاي اقتصادي،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و علمی  در انجام فعالیت

و اجتمـاعی    داري سبب شده است آهنگ رشـد و توسـعه اقتصـادي،    ف و کارکردها در جامعه سرمایهیتفکیک وظا ،عبارت دیگر
ها و مراکز علمی و  از جمله بین دانشگاه ،هاي مختلف تري بین بخش و تناسب و توازن معقول بگیردفرهنگی هم شتاب بیشتري 

در  ند،سـت هداري  که برخاسته از جامعـه سـرمایه   جدیدها و نهادهاي علمی  دانشگاه ،بنابراین. سایر نهادهاي اجتماعی پدید آید
یـاري   فناورانـه هـاي علمـی و    در دسترسی به یافته را و بدین طریق جامعه ندغیردولتی توسعه یافتهاي مختلف دولتی و  شکل

  .اند رسانده
 ،ازجملـه ایـران   ،در جهان و گسترش روابط دنیاي غرب با جوامـع مختلـف  مدرن   و ساختار جامعهداري  سرمایه نظامتوسعه 

ها و مراکـز   مانند دانشگاه مدرن، آثار و لوازم تمدن جدیدبراي رسیدن به پیشرفت و توسعه از نوع   کشورها،که سبب شده است 
دانشگاه تهران به عنوان اولـین    و در دوره رضاشاه، آغاز شداین کار از اواسط دوره قاجار به بعددر ایران، . نندکسیس أعلمی را ت

  . دردیگسیس أدانشگاه رسمی و دولتی در ایران ت
هـاي دولتـی بـوده     دانشـگاه   و توسعهبسط  نیز در پیبا توجه به ساختار دولتی اقتصاد در ایران، تفکر حاکم در بخش آموزش عالی 

پـس از انقـالب اسـالمی،    . هاي غیردولتیداده شد شد و قبل از انقالب فرصت اندکی به دانشگاهاین تفکر تعدیل  به مرور زمان، است، ولی
زافـزون بـراي ورود   گویی به تقاضاهاي رو امکان پاسخ ، چونفشار فزاینده جمعیت جوان متقاضی آموزش عالیبا ویژه پس از جنگ و  به
تـدوین   1360هـاي دولتـی و آزاد، در دهـه     هاي غیردولتی در کنار دانشـگاه  ، برنامه توسعه دانشگاهوجود نداشت هاي دولتی دانشگاه به

جریـان   1380در دهـه . دکـر آموزش عالی غیردولتی را آغاز  ها و مؤسسات سیس دانشگاهألوم صدور مجوز توزارت ع1370شد و از دهه 
و  ها سرعت گرفت و در برنامه چهارم توسعه، توجه خاصی به افزایش تعـداد ایـن مؤسسـات    ته از دانشگاهدسصدور مجوز و توسعه این 

سـطح کشـور مشـغول فعالیـت     در سسه غیردولتـی  ؤدانشگاه و م 260از بیش هم اکنون . شدمبذول ها  ظرفیت پذیرش دانشجو در آن
  .در سطح استان مازندران به تربیت دانشجو اشتغال دارنددرصد  20هستند و از این تعداد حدود  

عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در دو بعـد     ها و مؤسسات آموزش موضوع تحقیق حاضر، بررسی علل ایجاد و گسترش دانشگاه
گیرد کـه باعـث    عبارت دیگر، در این تحقیق، دالیل و عواملی مورد بررسی قرار می به . ، در استان مازندران است1و تقاضا  عرضه

گونـه    ایـن   زیرا پیـدایش و توسـعه  . یابند  در استان مازندران ایجاد شوند و توسعه  ویژه دسته از مؤسسات در کشور و به شدند این
  هـا مـؤثر بـوده    گیري و گسترش آن ها و شرایط موجود جامعه، در شکل زمینه  تصادفی نیست بلکهها و مؤسسات، امري  دانشگاه

  :اند از هاي اساسی تحقیق حاضر عبارت بنابراین پرسش. است
، اقـدام بـه تأسـیس    )عـالی  کننـدگان آمـوزش   بـه عنـوان عرضـه   (ها و مؤسسـات   از دانشگاه   این دسته  مؤسس چرا هیئت . 1

  کنند؟ هایی را دنبال می و چه هدف  اند یرانتفاعی کردههاي غ دانشگاه
عوامـل و دالیلـی باعـث      عبـارت دیگـر، چـه    هاي غیرانتفاعی چیست؟ به هاي متقاضیان براي تحصیل در دانشگاه و انگیزه  دالیل. 2

  انتخاب کنند؟  ها را براي تحصیل نوع دانشگاه  شدند، دانشجویان، این
  

  تجربی تحقیق  پیشینه
در   جوانـان بـه تحصـیل      عـالی و عالقـه   آموزش  اجتماعی در توسعه  دهد برخی عوامل نشان می  گرفته مطالعات و تحقیقات انجام

دسـت یافـت کـه      ایـن نتیجـه    عالی، به آموزش   اجتماعی متقاضیان  در بررسی پیشینه) 1382(دهنوي . ها مؤثر هستند دانشگاه
  و پـذیرش آنـان مـؤثر اسـت و نسـبت       داوطلبان  خانواده، بر نمره  چنین تعداد اعضاي ن و همو نوع شغل والدی  تحصیالت  میزان

خـود نشـان داد کـه داوطلبـان شـهري و        در مطالعـه ) 1383(قارون . است  با طبقه اجتماعی باال بیشتر از بقیه  قبولی داوطلبان
عـالوه بـر ایـن، سـایر تحقیقـات      . عالی دارند  ود به آموزشور  والدین آنان بیشتر است شانس بیشتري براي  که تحصیالت کسانی

  هاي مسـتقیم  دارد و افزایش هزینه  افراد براي ورود به دانشگاه  دهد که درآمد مورد انتظار، بیشترین تأثیر را در تصمیم نشان می
جیانلی و منفردینی، بـه نقـل از قـارون،    (د دار دانشگاهی وا می  گذاري در تحصیالت از سرمایه  ، جوانان را به امتناع بیکاري  و نرخ

                                                             
1 Supply and demand side 



فرزندان،   اند که سطح تحصیالت داده  والدین لهستانی نشان  خود درباره  در مطالعه) 1385به نقل از قارون، (ببلو و الور ). 1385
  . دارد  سکونت  شهر و ناحیه  والدین، اندازه  تحصیالت  ارتباطی قوي با ساختار خانواده، سطح

  
  نظري تحقیقچارچوب 

اي و گوناگونی تقاضـا، بـا     انسانی، تقاضاي اضافه  هاي تقاضاي اجتماعی، سرمایه تحقیق حاضر، ترکیبی از نظریه  نظري  چارچوب
عـالی مبتنـی بـر     آمـوزش   کـه عرضـه   اصلی رویکرد تقاضاي اجتماعی، ایـن اسـت    فرض. تقاضاي اجتماعی است  نظریه  محوریت

او . اسـتفاده کـرد   1960 ریـزي آموزشـی انگلسـتان در دهـه     ، از این رویکرد در برنامه)1963(رابینز  .است  تقاضاي آن در جامعه
وقـت در   تحصـیل تمـام    دانشگاهی هسـتند، فرصـت    پیش  جوانانی که مستعد هستند و داراي مدرك  معتقد بود که باید به همه

  . عالی داده شود  هاي آموزش دوره
  

  نظریه تقاضاي اجتماعی. الف
کـه ناشـی از بـرآورد معضـل      نآپـیش از   ،شدگان آموزش عالی در سراسر جهـان پدیـد آمـد    رشد سریعی که در تعداد پذیرفته

انـدازهاي   البته این باور که آموزش عالی به بهبـود چشـم  . نیازهاي بازار کار باشد، واکنشی بود در مقابل فشارهاي شدید مردمی
کننده و قوي درخصوص تقاضـاي اجتمـاعی بـراي آمـوزش عـالی       انجامد، عاملی تعیین العمر می شغلی و درآمدهاي باالتر مادام

عوامـل سیاسـی و   . اي آمـوزش عـالی نیسـت   هـ  فرصـت  کسـب انتظارات رو به افزایش  ةکنند به هیچ وجه تنها توجیه ،ولیاست
هـاي قـومی در آمـوزش     یتلواقهایی هم که جهت افزایش مشارکت زنان  تالش. فرهنگی نیز اغلب به همان اندازه اهمیت دارند

 :1376ال، هـ وود( عالی صورت گرفته، در افزایش تقاضاي اجتماعی براي آموزش عالی در بسیاري از کشورها مـؤثر بـوده اسـت   
ریزي آموزش عالی به تحلیل عواملی نیـاز دارد کـه تقاضـاي خصوصـی را مشـخص و معـین        تقاضاي اجتماعی در برنامه. )465
بـاینیر و همکـاران،   ( هاي شغلی و درآمدهاي اضافی خصوص فرصت ها و سودهاي موردانتظار، به بیل هزینهعواملی از ق ؛کنند می

اند  این واقعیت که عوامل یاد شده در بسیاري از کشورها دست به دست هم داده. چنین عوامل اجتماعی و جمعیتی هم؛ )2002
گویی  ها به چگونگی پاسخ که دولتاست نند، بدین معنی کها براي گسترش مستمر آموزش عالی وارد  تا فشار شدیدي بر دولت

  ).2004الیاس و پارسل، ( اي دارند له تقاضاي اجتماعی توجه فزایندهئبه مس
مدت تقاضاي اجتماعی براي آموزش عالی، حاصل مجموع تقاضاهاي انفرادي است و مجموع تصمیمات افراد در مورد نوع و 

توان گفت تقاضاي اجتماعی آموزش عالی تـابعی   می بنابراین،دهد،  تحصیل است که تقاضاي اجتماعی آموزش عالی را شکل می
به تصمیمات سایرین و شرایط عمومی مؤثر بر تصمیم افـراد   ،عوامل فردي است و گروه دیگر ،یک گروه: دو گروه عوامل است زا

در تعیین تعداد افراد واجد شرایط ورود به آموزش عـالی و نیـز تعـداد     ،عوامل مذکوراز  بدیهی است هردو گروه. شود مربوط می
  . مؤثرندن شرایط اافراد متقاضی از بین واجد

بـراي تسـهیل رابطـه    . تحلیل رابطه فضایی تقاضاي اجتماعی آموزش عـالی اسـت   ،مبحث دیگر در نظریه تقاضاي اجتماعی
له مجاورت مورد مطالعه ئبا توجه به مس ،شده در آموزش عالی تقاضاي اجتماعی تعیین فضایی تقاضاي اجتماعی، اشکال مختلف

سـایر عوامـل مـؤثر بـر     . دشـو  روابط فضایی بر اساس دو اصل مجاورت یا طول فاصله محاسبه مـی  ،به عبارت دیگر. گیرد قرارمی
وضعیت سـربازي   ،گذاري افراد در آموزش عالی یهروانی مؤثر بر سرما ـ  ند از عوامل ذهنیا آموزش عالی عبارت اجتماعیتقاضاي 

گـذاري   گیري فردي بـراي سـرمایه   ها نیز از عوامل مؤثر بر تصمیم تحصیالت والدین و سطح درآمد آن. اضطرار و و شرایط جنگ
، عوامـل  )هـاي فکـري   جنسـیت، سـالیق، توانـایی   (هـاي فـردي   طـورکلی تحـوالت جمعیتـی، ویژگـی    ه ب. در آموزش عالی است

اجتماعی خانواده، کمیت و کیفیت امکانات آموزشـی و   ـ  هاي اقتصادي ، زمینه)ها، افکار عمومی محیط اجتماعی، رسانه(فرهنگی
قـارون،  (اسـت  تقاضـاي اجتمـاعی آمـوزش عـالی      ةکنند ، از عوامل تشدیدیا تعدیل)عامل اقتصادي(بازده مورد انتظار تحصیالت

1383: 190- 194( .  



  افیتقاضاي اض نظریه. ب
. هاي دولتی کمتـر از تعـداد دانشـجویان باشـد     آید که ظرفیت دانشگاه ی به وجود میهنگامبراي آموزش عالی  2تقاضاي اضافی

 مـثًال ( اگر منافع خصوصی آموزش زیاد باشد. باشدهزینه دولتی براي همه فراهم ن تحصیل در دانشگاه رایگان یا کم امکانیعنی 
اند، بـه جسـتجوي جـایی     هاي دولتی راه نیافته بسیاري از کسانی که به دانشگاه) االترصیالت ببه علت دستمزدهاي باال براي تح

ترین شـکل در مـورد    دستور تقاضاي اضافی به روشن. ستابرخواهند خ 3حل دوم هاي خصوصی به عنوان بهترین راه در دانشگاه
برزیـل و فیلیپـین از   . نتهاي سده بیستم صادق استکشورهاي غربی در سده نوزدهم و بسیاري از کشورهاي درحال توسعه در ا

، ژاپـن  1990در بـین کشـورهاي صـنعتی در دهـه     . خصوصی بوده اسـت  ها غالباً جمله کشورهایی هستند که آموزش عالی آن
به علـت محـدودیت    چهارم دانشجویان آموزش عالی، عمدتاً زیرا بیش از سه. را در الگوي تقاضاي اضافی داراستسهم بیشترین 

جـا کـه    از آن). 1990وینکلـر،  ( کننـد  دولتی، در مؤسسات آموزش عالی خصوصی تحصـیل مـی   تقاضايهاي پر دانشگاه ظرفیت
هـاي   هزینه کنند تـا منـافع اجتمـاعی، تأکیـد بیشـتر بـر دوره      عالی  آموزش ها بیشتر تمایل دارند براي فواید خصوصی  خانواده

تخصصـی ماننـد حقـوق و مـدیریت بازرگـانی       ـ  اي هاي حرفه دلیل بر رشته همین و به ،اسی ارشدکارشناسی خواهدبود تا کارشن
  . )147 :1380 جیمز،(شود تا علوم تجربی تأکید بیشتري می

  
  نظریه تقاضاي گوناگون. ج

نوع آموزش عالی گیرد که درباره  هاي گوناگونی در نظر می آموزش عالی خصوصی را پاسخی به سلیقه 4،نظریه تقاضاي گوناگون
و زبـانی   یهـاي دینـ   کند که تفاوت سلیقه عمده درباره آموزش عـالی، از تفـاوت   این الگو فرض می. مورد درخواست وجود دارد

در چنین حالتی، هرچه تنوع فرهنگی جمعیـت بیشـتر و نظـام آمـوزش دولتـی      . ها ارتباط دارد شود که با هویت گروه ناشی می
 اش کـه سرچشـمه  بخـش خصوصـی   . بـود  خواهـد  بیشـتر ، گوناگونی تقاضا براي آموزش خصوصی تر باشد تر و یکنواخت همگن

  . )150: 1380جیمز، ( یافته و درحال توسعه وجود دارد در هر دو نوع کشورهاي توسعهاست، ها  گوناگونی سلیقه
  
  نظریه سرمایه انسانی. د

گذاري در آموزش عـالی   این نظریه مدعی تبیین سرمایه. استنظریه سرمایه انسانی پایه تحلیل اقتصادي گسترش آموزش عالی 
ـ . به عنوان کارکردي از تالش اساسی انسان براي دستیابی به امنیت اجتماعی و توانمندي است طـور کلـی فـرض شـده     ه زیرا ب

کند  ن فرض میچنی این نظریه هم). 2007هویت، ( شود که آموزش عالی در طول زمان منجر به درآمد اقتصادي بیشتر می است
بـازار کـار از یـک طـرف بـه      . وري اسـت  ، اختالف در به دست آوردن درآمد، انعکاسی از اخـتالف در بهـره  يکه در اقتصاد بازار

بیانگر تقاضـاهایی اسـت کـه کارفرمایـان      ،هستند و از طرف دیگر ها آنهاي افراد اشاره دارد که آماده فروش  ها و توانایی مهارت
 صـالحی (دهنـد  هاي مـردم را انعکـاس مـی    ، مزدهاي بازار کار، مهارتسالم در بازار کار. بازار دارندها در  رتمهابراي انواع خاص 

گرایی است تا مفروضـات   اگرچه شواهدي وجود دارد که گاهی اوقات تقاضاي آموزش عالی به دلیل مدرك. )56 :1383، عمران
زیــادي هـم وجــود دارد کـه کارفرمایــان بـه دنبــال اســتخدام     ، شـواهد بســیار )2003؛ بــراون، 2003ولـف،  (سـرمایه انســانی  

  ).2002، 5آر.جی.؛ اي2002میسون، (اي براي تولید و خدمات دارند  هاي پیشرفته آموختگانی هستند که مهارت دانش
قاضـا  هاي تقاضاي اجتماعی، تقاضاي اضافه، گوناگونی ت نظري این تحقیق، مرکب از نظریه  طورکه عنوان شد چارچوب همان
، و از )بعـد عرضـه  (گذاران توسعه آموزش عالی  توانند به نحوي بر تفکر سیاست ها می هریک از این نظریه. انسانی است  و سرمایه

گفتنی است در الگوي تحلیلی تحقیق حاضر، . تأثیر بگذارند) بعد تقاضا(طرف دیگر متقاضیان و داوطلبان ورود به آموزش عالی 
  کننـدگان و انتخـاب   یا عرضه  غیرانتفاعی از سوي مؤسسان  تأسیس دانشگاه  تحقیق با موضوع  اي و نظري متغیرهاي زمینه  رابطه

                                                             
2. Excess demand 
3. Second best solution 
4. Differentiated demand 
5 AGR 



  . یا متقاضیان، مشخص شده است  دانشگاه غیرانتفاعی از سوي دانشجویان
  الگوي تحلیلی تحقیق

جـا کـه    اند، امـا از آن  ک چارچوب نظريرو هستیم که برگرفته از ی در این پژوهش ما با دو الگوي تحلیلی تقریبًا مشابه روبه
  . بوده است  اند، صورت دادن تغییرات اندکی در الگوي تحلیلی هریک از این دو جامعه الزم جامعه آماري ما دو قشر متفاوت بوده

  
  )آماري مؤسسان  الگوي تحلیلی مربوط به جامعه(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ها و دالیل دانشجویان انگیزه(الگوي تحلیلی مربوط به جامعه آماري دانشجویان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسی تحقیق روش. 1
هـاي دسـت اول مربـوط بـه دانشـجویان       نامـه، داده  روش تحقیق در پژوهش حاضـر، پیمـایش اسـت و بـا اسـتفاده از پرسـش      

  . ها گردآوري و تجزیه و تحلیل گردیده است غیرانتفاعی و مؤسسان این نوع دانشگاه -هاي غیردولتی دانشگاه
  

  
تأسیس 
دانشگاه 

 انتفاعی غیر

 ها و دالیل اقتصادي انگیزه
 و اجتماعی

هاي علمی و  انگیزه
 آموزشی

  

  
  جنسیت

  محل تولد
محل 

  سکونت
  سن

محل 
  اشتغال

  تحصیالت
هاي  گروه

  علمی
طبقه 

  اجتماعی

  

 سازي دانش همگانی و بومی

بخشی و  تنوع
 سازي خصوصی

پاسخ به نیازهاي اقتصادي 
 و اجتماعی

  سن
  جنسیت

  محل تولد
محل 

  سکونت
میزان 
  درآمد
طبقه 

  اجتماعی
  شهر

عدم دسترسی به دانشگاه 

نزدیکی به محل سکونت و 

محیط ورشته تحصیلی 

 اجتماعی عوامل

 عوامل اقتصادي

 ها و عوامل علمی انگیزه

  
انتخاب دانشگاه 

 غیر انتفاعی



  جامعۀ آماري. 2
بـا  . غیرانتفاعی اسـت  -ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ویان دانشگاهجامعۀ آماري تحقیق حاضر، شامل مؤسسان و دانشج

ها و مؤسسـات در اسـتان    هاي موجود، جامعه آماري دانشجویان این پژوهش را، دانشجویان این نوع دانشگاه توجه به محدودیت
هـاي   ترسی بـه مؤسسـان دانشـگاه   هاي بیشتر در زمینه دس اما به دلیل مشکالت، موانع و محدودیت. دهند مازندران تشکیل می

 -هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالی غیردولتـی      آماري مؤسسان، شامل کسـانی اسـت کـه در نشسـت دانشـگاه       غیرانتفاعی، جامعه
هـا و   عـالوة مؤسسـان ایـن نـوع دانشـگاه      اند،  به در دانشگاه شیخ بهایی اصفهان حضور یافته 1386غیرانتفاعی در تابستان سال 

  . مازندرانمؤسسات در استان 
  
  گیري روش نمونه. 3

گیـري   ترین نکته در مورد نمونه مهم. بندي استفاده شده است اي طبقه اي چند مرحله گیري خوشه ژوهش از روش نمونه   در این پ
دهنـد   گیري نهایی را تشکیل مـی  اي این است که در آغاز ضرورتی براي فهرست کردن تمام عناصري که واحدهاي نمونه خوشه
: 1377بیکـر،  (شـود   بنـدي ترکیـب مـی    گیري طبقه ها را تهیه کرد، که غالباً با نمونه ، بلکه فقط باید فهرست تمام خوشهنیست
هـاي غیرانتفـاعی اسـتان مازنـدران در سـه شـهر بـه         هاي مربوط به این پژوهش، ابتدا از مؤسسان دانشگاه بنابراین، داده). 178

 -غیردولتـی   در دانشـگاه  1386تابسـتان    ها و مؤسسات که در نشسـت  دانشگاه  نوع اي و مؤسسان این گیري خوشه صورت نمونه
بـراي گـردآوري   . ها را تکمیـل کـرده بودنـد گـردآوري گردیـد      نامه بودند و پرسش  بهایی اصفهان حضور یافته غیرانتفاعی شیخ 

در ایـن حالـت ابتـدا    . همـین روش اسـتفاده شـد   هاي غیرانتفاعی استان مازندران نیز از  هاي مربوط به دانشجویان دانشگاه داده
هـا از   عمل آمد و سرانجام نمونـه  گیري به  ها، نمونه هریک از این خوشه) طبقات(هاي  گروه سپس از پاره. گیري شد خوشه، نمونه

  .ها تکمیل گردید نامه ها، با روش تصادفی انتخاب شدند و پرسش گروه واحدهاي فردي هریک از این پاره
امـا حجـم نمونـه دانشـجویان     . نفر اسـت 155غیرانتفاعی،  - هاي غیردولتی حجم نمونۀ غیراحتمالی مؤسسان دانشگاه  :هحجم نمون

نفـري دانشـجویان، حجـم     16000هاي غیرانتفاعی استان از طریق فرمول کوکران تعیین شده است که از حجم آماري حـدوداً   دانشگاه
 . نفري به دست آمده است 290نمونه 

هـا و دالیـل مؤسسـان بـراي      کردن متغیرهاي مربوط به انگیـزه  براي عملیاتی: سازي متغیرها لیاتی و شاخصتعریف عم
عنـوان محـل تحصـیل، سـؤاالت و      غیرانتفـاعی بـه    براي انتخـاب دانشـگاه    هاي غیرانتفاعی و دالیل دانشجویان تأسیس دانشگاه

  . کم سنجیده شدند ز خیلی زیاد تا خیلیاي ا هایی تدوین شدند که هرکدام با یک طیف پنج درجه گویه
  

  متغیرها  تعریف. 1جدول 

  

  تعداد گویه  ابعاد متغیر  متغیر

دالیل و عوامل مؤثر در 
  تأسیس دانشگاه

  غیرانتفاعی

  9  آموزشی دالیل و عوامل مؤثر علمی 
  4  سازي دانش  و بومی  سازي  دالیل و عوامل مؤثر در همگانی

  11  اجتماعی جامعه - هاي اقتصادي به نیاز  پاسخدالیل و عوامل مؤثر در 
  5  عالی  به آموزش   بخشی  و تنوع  سازي دالیل و عوامل مؤثر در خصوصی

  11  اجتماعی مربوط به افراد - دالیل و عوامل مؤثر اقتصادي

 دالیل و عوامل مؤثر در
دانشجویان تحصیل 
  غیرانتفاعی  دانشگاه

  7  عوامل اجتماعی
  6  هاي دولتی به دانشگاه  دسترسی  عدم

  5  و والدین  نزدیکی به محل سکونت
  7  عوامل اقتصادي

  8  دلخواه   و رشته  محیط
  3  آموزشی -عوامل علمی



  
  هاي تحقیق یافته

یا تحصـیل  غیرانتفاعی   هاي تحقیق که مربوط به اهمیت عوامل مؤثر در تأسیس دانشگاه یافته  ترین در این قسمت از مقاله، مهم
  .گردد می  شود ارائه ها می دانشجویان در این نوع دانشگاه

  
  هاي مربوط به جامعه آماري مؤسسان نتایج و یافته. الف

 5/93انـد و   سـال داشـته   51درصد آنـان بـاالي    62گویان، یعنی حدود  در توصیف جامعه آماري مؤسسان باید گفت اکثر پاسخ
اکثـر  . انـد  ها ذکر کرده درصد سایر استان 23درصد تهران و 12درصد، محل تولد خود را مازندران و  65. اند درصد نیز مرد بوده

درصـد نیـز    12درصد نیز معلم و  13اند و  صد آنان شغل خود را استاد دانشگاه اعالم کردهدر 83افراد جامعه آماري، به عبارتی 
چنـین   هـم . ها بـوده اسـت   درصد در سایر استان 46درصد تهران و  11درصد افراد مازندران،  43محل اشتغال . اند مهندس بوده

درصـد   41دهد  ها نشان می یافته. س بوده استلیسان درصد لیسانس و فوق  25گویان دکتري،  درصد پاسخ 75مدرك تحصیلی 
درصد در  12درصد نیز در گروه علوم انسانی و  47اند و حدوداً  افراد جامعه آماري ما در گروه علمی فنی و علوم پایه قرار داشته

  . اند گروه هنر و کشاورزي قرار گرفته
  

  میزان و انواع انگیزههاي غیرانتفاعی برحسب  درصد فراوانی مؤسسان دانشگاه. 2جدول 
  در تأسیس دانشگاه 

  

  5میانگین از   پاسخ بی  خیلی کم  کم  متوسط  زیاد  خیلی زیاد  نوع انگیزه
  24/4  %9/2  %4/1  %9/2  %5/11  %6/34  %9/46  آموزشی - علمی

  40/3  %2/4  %5/13  %5/6  %9/26  %8/21  %1/27  سازي سازي و همگانی بومی
  10/3  %6/4  %4/18  %1/13  %5/20  %7/28  %8/14  اقتصادي و اجتماعی

  81/3  %0/5  %6/4  %5/10  %0/13  %1/38  %8/28  بخشی سازي و تنوع خصوصی
پاسخ به نیازهاي اقتصادي و 

  اجتماعی
5/26%  0/34%  8/22%  7/8%  2/5%  9/2%  64/3  

  60/3  %8/3  %7/8  %6/8  %8/18  %0/32  %2/28  کل

  
 2هـا در جـدول    هاي غیرانتفاعی برحسب میزان و انواع انگیزه در تأسیس این نـوع دانشـگاه   دانشگاه مؤسساندرصد فراوانی 

  :توان گفت هاي جدول مذکور می بر اساس یافته. آمده است
در . انـد  هاي علمی ـ آموزشی زیاد و خیلی زیادي در تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی   داراي انگیزه مؤسساندرصد  81تقریباً ) 1

  .ها، کم و خیلی کم است درصد آن 4هاي علمی ـ آموزشی  ل، میزان انگیزهمقاب
سـازي دسـت بـه تأسـیس دانشـگاه       سـازي و همگـانی   درصد افراد تا حد زیاد و خیلی زیادي، با هـدف بـومی   49تقریباً ) 2

  .است کم و خیلی کممؤسسان، درصد  18در حالی که میزان این نوع انگیزه در تقریباً . غیرانتفاعی زدند
در . گویان، تا حد زیاد و خیلی زیـادي، از تأسـیس دانشـگاه غیرانتفـاعی انگیـزه اقتصـادي دارنـد        درصد پاسخ 43تقریباً ) 3

  . گویان، کم و خیلی کم است درصد پاسخ 23مقابل، میزان این نوع انگیزه در 
بخشی دسـت بـه تأسـیس دانشـگاه      نوعسازي و ت تا حد زیاد و خیلی زیادي با هدف خصوصی مؤسساندرصد  67تقریباً ) 4

  . گویان، کم وخیلی کم است درصد پاسخ 10غیرانتفاعی زدند؛ در حالی که میزان این انگیزه در 
ها، تا حدود زیاد و خیلی زیادي توجه خـود را   هاي غیرانتفاعی، در تأسیس این دانشگاه مؤسساندانشگاهدرصد  60تقریباً ) 5

هـاي جـدول، مبـین آن اسـت کـه بخشـی از        اند و به عبـارت دیگـر، داده   جامعه معطوف کرده به نیازهاي اقتصادي ـ اجتماعی 
. اند گویی به آن نبوده توجهات مؤسسان، معطوف به نیازهایی بوده است که در جامعه وجود دارد و نهادهاي موجود قادر به پاسخ

  .است درصد افراد به این نوع انگیزه، کم و خیلی کم بوده 8در مقابل، توجه 



هـاي   هـاي زیـاد و خیلـی زیـادي بـراي تأسـیس دانشـگاه        درصـد مؤسسـان داراي انگیـزه    60توان گفت  در مجموع می) 6
  .اند غیرانتفاعی داشته

هاي غیرانتفاعی در باالترین  هاي علمی ـ آموزشی نزد مؤسسان دانشگاه  دهد، میانگین انگیزه ها نشان می مقایسه میانگین) 7
تـرین سـطح قـرار دارد کـه      اجتماعی نیز در پایین -هاي اقتصادي میانگین انگیزه. است 5از  24/4یزان آن سطح قرار دارد که م

هـاي مؤسسـان در تأسـیس     دهند کـه دالیـل و انگیـزه    می  هاي میانگین نشان عبارت دیگر، داده به . باشد می 5از  10/3رقم آن 
دوم، . اول، تأمین تقاضاهاي اساسی جامعه، نه نیازهـاي شخصـی خـود   . گیري مهم است هاي غیرانتفاعی داراي دو جهت  دانشگاه

  .گیري اقتصادي نزد آنان است تر از جهت ، که بسیار قوي هاي علمی و فرهنگی و اجتماعی مؤسسان گیري جهت
  

  برحسب جنسیت مؤسسانمقایسه میزان انواع انگیزه . 3جدول 
  

 تی  انحراف معیار  میانگین  جنسیت  نوع انگیزه
درجۀ 
 آزادي

 معتاداري

  آموزشی - علمی
  27/4  63/38  مرد

780/16  413/95  000/0  
  63/0  80/31  زن

  سازي سازي و همگانی بومی
  53/3  64/13  مرد

353/2  303/69  021/0  
  63/0  80/12  زن

  اقتصادي و اجتماعی
  09/7  27/34  مرد

819/0  153  414/0  
  06/5  40/32  زن

  بخشی تنوعسازي و  خصوصی
  12/4  27/19  مرد

981/6  080/26  000/0  
  24/1  60/15  زن

 -پاسخ به نیازهاي اقتصادي
  اجتماعی

  88/6  20/40  مرد
963/3  690/150  000/0  

  32/0  90/37  زن

  کل
  66/19  09/145  مرد

328/2  153  021/0  
  91/7  50/130  زن

 3جهت بررسی تأثیر جنسیت بر انگیزه تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی از آزمون تی استفاده شده است که نتایج آن در جدول 
. اجتماعی در بین زنان و مردان معنـادار نیسـت   -دهد تفاوت میانگین انگیزه اقتصادي هاي این جدول نشان می داده. آمده است

مـرد    ها در بین مؤسسـان  ن و مردان تفاوت معناداري وجود دارد و میانگین این نوع انگیزهها و در کل بین زنا اما در سایر انگیزه
  . زن است  بیشتر از مؤسسان

  
  برحسب مقطع تحصیلی مؤسسانمقایسه میزان انواع انگیزه . 4جدول 

  

  میانگین  مقطع تحصیلی  نوع انگیزه
انحراف 

  معیار
 تی

درجۀ 
 آزادي

 معتاداري

  آموزشی - علمی
  70/4  46/38  دکتري

لیسانس و فوق   201/0  150  284/1
  لیسانس

38/37  78/3  

سازي و  بومی
  سازي همگانی

  66/3  21/13  دکتري
لیسانس و فوق   016/0  020/95  - 453/2

  لیسانس
50/14  46/2  

  081/0  746/132  - 758/1  82/7  73/33  دکتريو  اقتصادي



لیسانس و فوق   اجتماعی
  لیسانس

40/35  70/3  

سازي و  خصوصی
  بخشی تنوع

  46/4  78/18  دکتري
لیسانس و فوق   313/0  150  - 012/1

  لیسانس
56/19  80/2  

پاسخ به نیازهاي 
 -اقتصادي
  اجتماعی

  24/7  31/39  دکتري
لیسانس و فوق   003/0  571/106  -026/3

  لیسانس
28/42  37/4  

  کل
  49/21  14/143  دکتري

لیسانس و فوق   272/0  150  - 102/1
  لیسانس

19/147  26/12  

  
  مقایسه میزان انواع انگیزه مؤسسان برحسب رشته تحصیلی. 5جدول 

  

 معتاداري  اف  میانگین  فراوانی  مقطع تحصیلی  نوع انگیزه

  آموزشی - علمی

  52/39  12  فنی و مهندسی

500/3  010/0  
  15/39  42  علوم پایه

  64/36  61  علوم انسانی
  78/36  9  کشاورزي

  00/37  7  هنر

سازي و  بومی
  سازي همگانی

  42/16  12  فنی و مهندسی

404/2  053/0  
  00/13  42  علوم پایه

  95/13  61  علوم انسانی
  67/13  9  کشاورزي

  00/14  7  هنر

  اقتصادي و اجتماعی

  35/37  12  فنی و مهندسی

573/2  041/0  
  81/34  42  علوم پایه

  51/34  61  علوم انسانی
  89/28  9  کشاورزي

  00/38  7  هنر

سازي و  خصوصی
  بخشی تنوع

  84/20  12  فنی و مهندسی

503/2  046/0  
  32/18  42  علوم پایه

  89/18  61  علوم انسانی
  67/16  9  کشاورزي

  00/21  7  هنر

پاسخ به نیازهاي 
  اجتماعی -اقتصادي

  43/45  12  فنی و مهندسی

014/4  004/0  
  94/37  42  پایهعلوم 

  51/40  61  علوم انسانی
  67/39  9  کشاورزي

  00/44  7  هنر

  کل

  09/153  12  فنی و مهندسی

572/1  186/0  
  16/142  42  علوم پایه

  33/144  61  علوم انسانی
  67/135  9  کشاورزي

  00/154  7  هنر
بر انگیزه آنان از تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی، از آزمون تی استفاده شـده اسـت     جهت بررسی تأثیر مقطع تحصیلی مؤسسان

سـازي افـراد لیسـانس و فـوق      سـازي و همگـانی   دهد انگیـزه بـومی   نتایج جدول نشان می. آمده است 4که نتایج آن در جدول 



در . است و ایـن تفـاوت معنـادار اسـت    ) 21/13(زه در بین افراد با درجه دکتري بیشتر از میانگین این نوع انگی) 5/14(لیسانس 
گویان لیسانس و فوق لیسـانس   اسخپاجتماعی باید گفت که میانگین این نوع انگیزه نزد  -اسخ به نیازهاي اقتصاديپمورد انگیزه 

در سـایر  . باشد و این تفاوت معنادار اسـت  می) 31/39(بیشتر از میانگین این نوع انگیزه در بین افراد با درجه دکتري ) 28/42(
  .موارد تفاوت میانگین دو گروه مذکور معنادار نبود

هـا از آزمـون اف    هاي غیرانتفاعی بر انگیزه تأسـیس ایـن نـوع دانشـگاه     دانشگاه  جهت بررسی تأثیر رشته تحصیلی مؤسسان
  :توان گفت هاي جدول مذکور می به دادهبا توجه . آمده است 5استفاده شده است که نتایج آن در جدول 

هـا در   میـانگین ایـن نـوع انگیـزه    . برحسب رشته تحصیلی آنان تفـاوت معنـاداري دارد    انگیزه علمی ـ آموزشی مؤسسان ) 1
هـا   سـایر رشـته    بیشتر از میانگین این نـوع انگیـزه در مؤسسـان   ) 15/39(ایه پو علوم ) 52/39(رشته فنی و مهندسی   مؤسسان

  .ترین سطح قرار دارد ایینپدر ) 64/36(هاي علوم انسانی  رشته  میانگین انگیزه علمی آموزشی مؤسسان. است
با میـانگین  (رشته هنر   مؤسسان. اجتماعی افراد برحسب رشته تحصیلی تفاوت معناداري دارد -میانگین انگیزه اقتصادي) 2

اجتمـاعی را بـراي تأسـیس دانشـگاه      -تـرین انگیـزه اقتصـادي   به ترتیب بیشـترین و کم ) 89/28با میانگین (و کشاورزي ) 38
  .اند غیرانتفاعی داشته

برحسب رشته تحصیلی تفـاوت    بخشی باید گفت میانگین این نوع انگیزه در بین مؤسسان سازي و تنوع در مورد انگیزه خصوصی) 3
تـرین   ایینپبه ترتیب در باالترین و ) 67/16(ته کشاورزي و رش) 21(رشته هنر   میانگین این نوع انگیزه در بین مؤسسان. معناداري دارد
  .سطح قرار دارد

. برحسب رشـته تحصـیلی تفـاوت معنـاداري دارد      اجتماعی در بین مؤسسان -اسخ به نیازهاي اقتصاديپمیانگین انگیزه ) 4
ایـه  پرشته علـوم    ر بین مؤسساندر باالترین سطح و د) 43/45(رشته فنی و مهندسی   میانگین این نوع انگیزه در بین مؤسسان

  .ترین سطح قرار دارد ایینپدر ) 94/37(
  .برحسب رشته تحصیلی معنادار نبود  سازي و انگیزه کل در بین مؤسسان سازي و همگانی تفاوت میانگین انگیزه بومی) 5
  

  آزمون ضریب همبستگی بین انواع انگیزه و سن. 6جدول 
  

  سطح معناداري  ضریب همبستگی پیرسون  نوع انگیزه
  505/0  056/0  آموزشی - علمی

  091/0  - 142/0  سازي سازي و همگانی بومی
  000/0  - 298/0  اقتصادي و اجتماعی

  145/0  - 123/0  بخشی سازي و تنوع خصوصی
  022/0  - 191/0  اجتماعی -پاسخ به نیازهاي اقتصادي

  007/0  - 225/0  کل

هاي اقتصادي ـ اجتمـاعی،    دهد که بین سن و انگیزه نشان می) 6جدول (ضریب همبستگی بین متغیر سن و انواع انگیزه ها 
  .در سایر موارد رابطه موجود معنادار نبود. پاسخ به نیازهاي اقتصادي ـ اجتماعی و کل، رابطه منفی و معناداري برقرار است

  
  هاي مربوط به جامعه آماري دانشجویان یا متقاضیان آموزش عالی یافته. ب

تـا   18دامنه سنی جامعـه آمـاري   . ها زن هستند درصد آن 6/47گویان مرد و  اسخپدرصد  4/52دهد  حقیق نشان میهاي ت یافته
درصد مجرد  92به لحاظ وضعیت تأهل نیز، حدود . سال تعلق دارد 21به گروه سنی ) 2/26(سال است که بیشترین درصد  32
 18درصـد در گـروه هنـر،     20شـجویان در گـروه فنـی ـ مهندسـی،      درصد دان 42چنین تقریباً  هم. باشند درصد متأهل می 8و 

باید اضافه کرد که مقطع . اند درصد در گروه علوم پایه مشغول به تحصیل 2درصد کشاورزي و  15درصد در گروه علوم انسانی، 
  .درصد کارشناسی ناپیوسته است 5/15درصد کاردانی و  2/45درصد افراد کارشناسی،  9/36تحصیلی 

  
  



  گویان برحسب نوع انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی درصد فراوانی پاسخ. 7ل جدو

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم نوع انگیزه
پاسخ 
 نداده

 میانگین کل

  23/3  %100 %2/1 %7/19 %2/22 %2/31 %7/12 %0/13 انگیزه اقتصادي
  06/3  %100 %5/1 %5/14 %0/20 %7/34 %3/15 %0/14 انگیزه اجتماعی

نزدیکی به خانواده 
 و دوستان

7/17%  7/17% 0/30% 7/18% 2/15% 7/0% 100%  96/2  

  94/2  %100 %3/1 %0/14 %6/18 %2/31 %2/18 %7/16 انگیزه محیطی
عدم دسترسی به 

 دولتی دانشگاه
8/15% 7/17% 9/35% 4/17% 4/12% 8/0% 100%  92/2  

  59/2  %100 %3/1 %6/8 %1/14 %8/28 %8/22 %4/24 انگیزه علمی
  99/2  %100 %1/1 %7/14 %0/19 %3/32 %8/16 %1/16 کل

  
هـاي   با توجه به یافته. آمده است 7گویان برحسب نوع انگیزه تحصیل در دانشگاه غیرانتفاعی در جدول  درصد فراوانی پاسخ

  :توان گفت این جدول می
درصد افـراد کـم    7/25در مقابل این نوع انگیزه در . زیادي هستنددرصد افراد داراي انگیزه اقتصادي زیاد و خیلی  9/41) 1

  .و خیلی کم است
درصد افـراد داراي انگیـزه علمـی     2/47در حالی که . باشند درصد افراد داراي انگیزه علمی زیاد و خیلی زیادي می 7/22) 2

  .کم و بسیار کمی هستند
 9/32گاه غیرانتفاعی زیاد و خیلی زیاد و در مقابـل انگیـزه   درصد افراد در دانش 7/33به طور کلی انگیزه تحصیل ) 3

  .ها، کم و بسیار کم است درصد آنان براي تحصیل در این نوع دانشگاه
به انگیزه اقتصادي و کمترین میانگین به انگیـزه علمـی   ) 5از  23/3(دهد بیشترین میانگین  ها نشان می مقایسه میانگین) 4

این بدان معناست که دانشـجویانی کـه   . درصد بیشتر از انگیزه علمی است13یزه اقتصادي تقریباً انگ. اختصاص دارد) 5از 59/2(
هـاي علمـی، جهـت تحصـیل در      هاي اقتصادي بیشـتري نسـبت بـه انگیـزه     کنند انگیزه هاي غیرانتفاعی تحصیل می در دانشگاه

  .هاي مذکور دارند دانشگاه
  .باشد است که تقریباً در حد متوسط می 5از  99/2غیرانتفاعی  هاي به طور کلی انگیزه تحصیل در دانشگاه) 5
  
  

  هاي تحصیلی برحسب جنسیت خروجی آزمون تی جهت مقایسه میانگین انواع انگیزه. 8جدول 
 

 مقدار تی انحراف معیار میانگین فراوانی جنسیت نوع انگیزه
سطح 

 معناداري
عدم دسترسی به 

 دانشگاه دولتی
 86/3 97/17 150 مرد

122/2 035/0 
 56/3 03/17 135  زن

نزدیکی به والدین و 
  دوستان

 15/4 51/14 151 مرد
314/1 - 190/0 

 96/3 14/15 137 زن

 انگیزه اقتصادي
 48/4 44/22 149 مرد

549/0 - 583/0  
 50/4 74/22 136 زن

 انگیزه علمی
 81/2 94/7 151 مرد

017/1 310/0 
 71/2 61/7 135 زن

  اجتماعی انگیزه
 98/4 33/21 149 مرد

249/0 - 803/0 
 81/4 47/21 135 زن



محیط (انگیزه محیطی 
  )دانشگاه و رشته دلخواه

 43/5 41/23 148 مرد
518/0 - 605/0 

 02/5 73/23 133 زن

 کل
 52/20 47/107 148 مرد

229/0 - 819/0 
 36/19 02/108 130 زن

  
هـا در مـردان و زنـان معنـادار      توان گفت تفاوت میانگین انگیزه عدم دسترسی به دانشگاه می 8هاي جدول  با توجه به یافته

میـانگین انـواع دیگـر    . است) 03/17(بیشتر از میانگین آن در بین زنان ) 97/17(است و میانگین این نوع انگیزه در بین مردان 
چنین تفاوت میانگین انگیزه کل در بین زنان و مردان معنـادار   هم. ها در بین دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداري ندارد انگیزه
  .نیست

هاي مطرح شـده، تفـاوت میـانگین انگیـزه علمـی و انگیـزه محیطـی         دهد از میان انواع انگیزه نشان می 9هاي جدول  یافته
ز آن است که میـانگین انگیـزه   ها حاکی ا مقایسه میانگین این نوع انگیزه. ها معنادار است گویان برحسب رشته تحصیلی آن اسخپ

ترین سطح قـرار   ایینپبه ترتیب در باالترین و ) 83/5(ایه پو دانشجویان رشته علوم ) 29/9(علمی دانشجویان رشته علوم انسانی 
بـه گـروه   ) 17/19(به گروه علوم انسانی و کمتـرین میـانگین   ) 06/25(هاي محیطی نیز بیشترین میانگین  در مورد انگیزه. دارد

  . باشد ها در انگیزه کل معنادار نمی گفتنی است تفاوت گروه. لوم پایه اختصاص داردع
  

  هاي تحصیلی  خروجی آزمون اف جهت مقایسه میانگین انواع انگیزه. 9جدول 
  گو اسخپبرحسب رشته تحصیلی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تحصیلی  خروجی آزمون اف جهت مقایسه میانگین انواع انگیزه. 9جدول ادامه 
 گو اسخپبرحسب رشته تحصیلی 

  سطح معناداري  اف  میانگین  فراوانی  رشته تحصیلی  نوع انگیزه

عدم دسترسی به 
  دانشگاه دولتی

  63/17  52   انسانی

365/0  834/0  
  60/17  120  فنی
  20/16  5  ایهپعلوم

  83/17  58  هنر
  15/17  40  کشاورزي

نزدیکی به والدین و 
  دوستان

  21/16  52  انسانی

855/1  119/0  
  55/14  121  فنی
  00/14  6  ایهپعلوم

  68/14  59  هنر
  50/14  40  کشاورزي

  انگیزه اقتصادي

  59/22  51  انسانی

92/0  418/0  
  46/22  119  فنی
  83/19  6  ایهپعلوم

  15/23  59  هنر
  12/23  40  کشاورزي

  سطح معناداري  اف  میانگین  فراوانی  رشته تحصیلی  نوع انگیزه

  انگیزه علمی

  29/9  51  انسانی

434/8  000/0  
  93/7  120  فنی
  83/5  6  ایهپعلوم

  49/7  59  هنر
  30/6  40  کشاورزي



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گویان ضرایب همبستگی انگیزه با سن پاسخ. 10جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  

سـطوح معنـاداري   . آمـده اسـت   10نتایج ضرایب همبستگی بین انواع انگیزه تحصیلی با متغیرهاي سن و درآمد خانواده در جدول 
رابطه بـین درآمـد خـانواده بـا     . دهد که رابطه بین انگیزه نزدیکی به والدین و دوستان و انگیزه اقتصادي با درآمد معنادار است نشان می

البته در هر دو مورد جهت رابطه . باشد می) - 159/0(تر از رابطه آن با انگیزه نزدیکی به والدین و دوستان  قوي) - 175/0(انگیزه اقتصادي 
  . در سایر موارد رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته معنادار نیست. منفی است

  
  رانتفاعیغی -هاي غیردولتی و دانشجویان دانشگاه  هاي مربوط به مؤسسان  میانگین  مقایسه. ج

هـاي غیرانتفـاعی و    ها و عوامـل مـؤثر بـر مؤسسـان در تأسـیس دانشـگاه       دهد انگیزه آماري نشان می  هاي مربوط به دو جامعه میانگین
. دار است ، معنی نظري  لحاظ منطق هاي غیرانتفاعی، تا حدودي با هم متفاوت است و این تفاوت به  در دانشگاه  دانشجویان براي تحصیل

  که میـانگین   است؛ در حالی 5از  24/4هاي غیردولتی  در تأسیس دانشگاه  عوامل علمی ـ آموزشی مؤثر بر مؤسسان   ل، میانگینبراي مثا
دیگر، این دسته از عوامـل، بـراي     از طرف. است 5از  59/2هاي غیردولتی براي تحصیل،  این عوامل براي دانشجویان در انتخاب دانشگاه

آموزشـی در   - که، براي دانشجویان، اهمیت عوامل علمـی  آن حال . هاي غیرانتفاعی بوده است ل تأسیس دانشگاهترین دلی ، مهم مؤسسان
  .ترین عامل بوده است اهمیت غیرانتفاعی، کم  انتخاب دانشگاه

هـاي   ف، ابـزار و فرصـت  از افرادي که داراي اهدا  دو دسته  هاي موجود بین شود، تفاوت  ها توجه  هم به میانگین  اگر از دیدگاه نظري
شـوند؛ در   عالی تلقی می  کنندگان آموزش هاي غیرانتفاعی، عرضه دانشگاه  که مؤسسان  معنی  بدین . شود متفاوت هستند، قابل درك می

دگان کنن  که دالیل و عوامل مؤثر بر ارائه خدمات آموزشی از سوي عرضه طبیعی است . آموزش هستند  که دانشجویان، متقاضیان صورتی 
تا حدي متفـاوت    کنندگان و متقاضیان عرضه  چرا که اهداف و منافع. عالی باشد    کنندگان خدمات آموزش تا حدودي متفاوت با دریافت

  انگیزه اجتماعی

  96/21  51  انسانی

518/0  723/0  
  15/21  118  فنی
  67/19  6  ایهپعلوم

  76/21  59  هنر
  42/21  40  کشاورزي

محیط (انگیزه محیطی 
  )دانشگاه و رشته دلخواه

  06/25  50  انسانی

402/4  002/0  
  47/22  118  فنی
  17/19  6  ایهپعلوم

  73/24  59  هنر
  18/24  38  کشاورزي

  کل

  33/112  49  انسانی

487/1  207/0  
  08/106  118  فنی
  00/96  5  ایهپعلوم

  84/109  58  هنر
  39/107  38  کشاورزي

  سطح معناداري  ضریب همبستگی  فراوانی نوع انگیزه
 235/0 - 071/0 279  عدم دسترسی به دانشگاه دولتی

 086/0 - 102/0 282  نزدیکی به والدین و دوستان
 925/0 006/0 279  انگیزه اقتصادي
  282/0  -065/0  280  انگیزه علمی

  851/0  - 011/0  278  انگیزه اجتماعی
  851/0  - 042/0  275  )محیط دانشگاه و رشته دلخواه(انگیزه محیطی 

  268/0  -067/0  272  کل



و  کنندگان دیگر، عرضه  عبارت به . بگیرند  مقابل را نادیده  گروه  قدر زیاد نیست که طرفین نتوانند اهداف و منافع این تفاوت آن  لیکن. است
  :کند می  دارند که تا حدي همکاري آنان را تضمین  اشتراکی  هایی با یکدیگر، وجوه تفاوت  داشتن  ، ضمن متقاضیان

 .شوند عالی تلقی می آموزش   گران آگاه در حوزه ، کنش)متقاضیان(و دانشجویان ) کنندگان عرضه(مؤسسان   هر دو گروه
کند خدمات آموزشی  غیرانتفاعی سعی می  براي مثال، دانشگاه. کنند می  به کنش  خود، اقدام  و منافع  به جایگاه  ، با توجه هر دو گروه

 .را دنبال کند  قابل قبول  کمتري، منفعت  اقتصادي ـ اجتماعی  کوشد با هزینه کند و دانشجو می  تري عرضه مناسب
و تنـوع    عـالی ماننـد ظرفیـت     آمـوزش     دیگر در حوزه   گران نشو رفتار ک  گران، متأثر از شرایط کلّی جامعه کنش   رفتار هر دو گروه

 .مانند اشتغال است  دیگر نهادهاي جامعه  و وضعیت... و  هاي دولتی دانشگاه
 .بر هر دو گروه، تأثیر نسبتاً یکسانی دارد    و این وضعیت  است  هاي موجود در جامعه کننده فشارها و فرصت   رفتار هر دو گروه، منعکس

زنند تا بتوانند براساس شرایط موجود به اهداف مورد نظر دسـت   می  به اقدام  ـ فایده دست ، براساس نوعی تحلیل هزینه هر دو گروه
 .یابند

: انـد از  عبـارت   ترتیـب اولویـت    غیرانتفاعی اقدام کنند به  به تأسیس دانشگاه  اند مؤسسان هر حال، دالیل و عواملی که باعث شده  به
ـ اجتماعی جامعه؛ همگانی   عالی؛ پاسخ بخشی به آموزش    ها و دالیل علمی و آموزشی؛ تنوع  انگیزه سازي  سازي و بومی به نیازهاي اقتصادي 

هـاي   هـاي دانشـجویان بـراي تحصـیل در دانشـگاه      کـه اولویـت   در حالی . ها و دالیل شخصی اقتصادي ـ اجتماعی  عالی؛ انگیزه   آموزش
عوامل اقتصادي؛ عوامل و فشارهاي اجتماعی جامعه؛ نزدیکی به محـل سـکونت و بـودن در کنـار نزدیکـان؛      : ودند ازغیرانتفاعی عبارت ب

  .هاي دولتی؛ عوامل علمی ـ آموزشی  دسترسی به دانشگاه  دلخواه؛ عدم  محیط دانشگاهی و رشته
  

  حاضر با تحقیقات پیشین  مقایسه نتایج پژوهشی مقاله
چنین متغیرها و روابطی که در آن مد  کند، هرچند که موضوع این تحقیق و هم نتایج تحقیق، برخی نتایج تحقیقات پیشین را تأیید می

جیانلی و منفردینی، (یکی از نتایج مهمی که در تحقیقات پیشین . اند اند، در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه واقع شده نظر قرار گرفته
هایی مثل نظریه سرمایه انسـانی   حاضر هم به آن دست یافتیم و از پشتوانه نظریه  به آن اشاره شد و در مقاله) 2001ن، ؛ لی و می2000

بـر اسـاس تحقیقـات پیشـین، ورود بـه      . مندي از تحصیالت دانشگاهی است برخوردار است مسئلۀ رابطه بین آموزش عالی و فواید بهره
شود که افراد انتظار دارند از طریق آن به فواید مورد نظر، که بیشتر اقتصادي است، دسـت یابنـد،    گذاري تلقی می دانشگاه نوعی سرمایه

هاي مستقیم براي تحصیل زیاد باشد و نتایج مورد انتظار هم تحقق نیابد، مانند شـغل   چنانچه هزینه. مانند شغل مناسب و درآمد بیشتر
  . ابدی گذاري در آموزش کاهش می مناسب، احتمال سرمایه

حاضر، عالوه بر عوامل اقتصادي مؤثر بر آموزش عالی، مانند احتمال اشتغال به کار در آینده، امید به درآمد بیشـتر، پـایین     در مقاله
اند، مثل نیاز جامعه به رشته، کسب مدرك  هاي اجتماعی هم مهم بوده بودن میزان شهریه در دانشگاه غیرانتفاعی و غیره، عوامل و انگیزه

هـاي دولتـی و توجـه بـه      شگاهی، با ارزش بودن تحصیل، ارتقاي پایگاه اجتماعی، ترس از سربازي، دالیل عدم دسترسی به دانشـگاه دان
زمـان بـه عوامـل اقتصـادي و      نزدیکی به محل سکونت و والدین در انتخاب دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی، که مبین توجه هم

دهد دانشجویان بیشـتر بـه    هاي هنر هم نشان می درصد در رشته 21هاي فنی و  ویان در رشتهدرصد دانشج 43حضور . اجتماعی است
چنین حضور  هم. ها در آینده بیشتر است ها و کسب درآمد مورد انتظار از آن مند هستند که احتمال اشتغال در آن رشته هایی عالقه رشته

نگین تحصیالت ایشان حدود فوق دیپلم است، نشان دهندة توجه متقاضیان به دانشجویانی که والدین آنان درآمدهاي متوسط دارند و میا
درصدي دانشجوبان دختر در جامعه آماري تحقیـق،   48حضور . تأثیر اقتصادي ـ اجتماعی تحصیالت دانشگاهی در زندگی روزمره است 

  .  استمندي از فواید آن  دهندة افزایش شانس دختران براي ورود به دانشگاه و بهره  نشان
 

  بندي نظري و تجربی مقاله جمع
  . توان گفت شواهد تجربی، مؤید برخی مفروضات نظري زیر هستند هاي تجربی تحقیق، می با توجه به مالحظات نظري مقاله و یافته

  
  نظریه تقاضاي اضافی.  1

هـاي دولتـی، یکـی از     ویـژه دانشـگاه   هـاي موجـود، بـه    نشدن کل متقاضیان در دانشگاه فشار تقاضا براي تحصیل در دانشگاه و پذیرفته



دانشـجویان از میـان   . انـد  ها، آن را اعالم کرده هاي غیرانتفاعی و هم دانشجویان این دانشگاه هایی است که هم مؤسسان دانشگاه واقعیت
مؤسسـان نیـز   . انـد  هاي دولتی را دومین عامل مؤثر بـر انتخـاب دانشـگاه غیرانتفـاعی ذکرکـرده      سی به دانشگاهشش عامل، عدم دستر

بنـابراین، یکـی از   . انـد  بخشیدن به ساختار آموزش عالی را از دالیل مهم تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی اعالم کـرده  سازي و تنوع خصوصی
هاي دولتی است، که به نوعی تأیید کـاربرد نظریـه    ولتی مربوط به ظرفیت پایین دانشگاههاي غیرد دالیل حضور دانشجویان در دانشگاه

  .تقاضاي اضافی است
  
  نظریه تقاضاي گوناگون. 2

هاي متقاضیان تحصیل در دانشگاه است که هم دانشجویان و هم مؤسسان  هاي پژوهش، گوناگونی تقاضاها و خواسته یکی دیگر از یافته
دختـران بـیش از پسـران    . گوناگونی تقاضاها داراي ابعاد اجتماعی، فرهنگی و علمی اسـت . اند تفاعی آن را اعالم کردههاي غیران دانشگاه

از دانشجویان با مراتب اجتماعی ـ اقتصادي پایین سعی دارند تحصیالت عالی خود را ادامه % 20فقط . مند به ادامه تحصیل هستند عالقه
بسیاري از . نشجویان با مراتب اجتماعی ـ اقتصادي و متوسط سعی دارند وارد حوزه آموزش عالی شوند درصد از دا 71دهند، در حالیکه 

چنین نظارت بیشتر بر رفتار آنان، در نزدیکی محل سـکونت تحصـیل    ها و هم شان به منظور کاهش هزینه والدین دوست دارند فرزندان
هاي گوناگونی تقاضا  مدت مانند کاردانی، یکی دیگر از واقعیت هاي کوتاه نین دورهچ زا و هم هاي کاربردي و اشتغال گرایش به رشته. کنند
  . است

  
  نظریه سرمایه انسانی. 3

ها و دانشگاه محل تحصیل، تا حد زیادي بر اساس تحلیل هزینـه ـ فایـده و     ها و دانشجویان در انتخاب رشته مؤسسان در تأسیس رشته
ها و حداکثر فایده به صورت  یکی از عوامل مهم براي مؤسسان و دانشجویان، مسئله حداقل هزینه. کنند گذاري اقدام می رویکرد سرمایه

یکی از دالیل انتخاب دانشگاه غیرانتفاعی، عوامل اقتصادي مانند پایین بودن میزان شهریه و امید به درآمد بیشتر در آینـده  . نسبی است
بنـابراین  . یابـد  گذاري کاهش می زایش هزینه، عالقه مؤسسان و دانشجویان به سرمایهدر صورت عدم تحقق فواید مورد انتظار و اف. است

پردازند و سپس مبادرت بـه انتخـاب نـوع آمـوزش      هاي آموزشی می مطابق نظریه سرمایه انسانی، افراد به نوعی به موازنه منافع و هزینه
  .خواهند کرد

 
 پیشنهادها

  :شود پیشنهاد ارائه میهاي تحقیق حاضر، چند  با توجه به یافته
چنـین   هـاي غیردولتـی و غیرانتفـاعی، انگیـزه علمـی و هـم       ترین انگیزه مؤسسـان بـراي تأسـیس دانشـگاه     که مهم نظر به این .1

بخشی به عرصه آموزش عالی و ایجاد رقابت سالم در این عرصه و ارتقاي کمی و کیفی علم در ایران است،  سازي و تنوع خصوصی
...) انگیزه علمی (ها  هاي مادي و غیرمادي مختلف قرار گیرند تا این نوع انگیزه ها مورد حمایت گونه دانشگاه شود این پیشنهاد می

ها و افزایش سـهم ایـن    هاي دیگر مانند انگیزه اقتصادي و مادي نزد مؤسسان، مانع توسعه این نوع دانشگاه تقویت شود و انگیزه
  .مؤسسات در عرصه علمی ایران نشود

هاي غیردولتی، انگیزه اقتصادي و اجتماعی بوده اسـت، بـه    که برترین انگیزه دانشجویان براي تحصیل در دانشگاه ه به اینبا توج .2
ها سهم مهمی در پاسخ به نیازهاي اقتصادي و اجتماعی جوانان دارند و توجیه اقتصادي ـ اجتماعی  رسد این نوع دانشگاه نظر می

  .ها در حال حاضر است وجه علمی آنتوسعه این نوع مؤسسات باالتر از 
 5از  59/2(و دانشجویان ) خیلی زیاد-  5از  24/4(با توجه به موارد فوق و نظر به متفاوت بودن جایگاه انگیزه علمی نزد مؤسسان  .3

ه دنبال ها قابل توجیه نیست و سیاست وزارت علوم بایستی ب رسد از این به بعد توسعه کمی این دانشگاه ، به نظر می)متوسط - 
هـاي   کنندگان و متقاضیان دانشگاه ها باشد تا فاصله انگیزه علمی عرضه توسعه کیفی و ارتقاي سطح علمی این دسته از دانشگاه

  .غیردولتی کاهش یابد و به هم نزدیک شود
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